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RESUMO

No cenário brasileiro, as atividades farmacêuticas iniciaram-se a partir de preparações artesanais de medicamentos realizados por profissionais 
em suas antigas farmácias, também denominadas de boticas. A fase de industrialização do país, no fim dos anos 50 e início dos anos 60, desfocou 
a prática profissional farmacêutica. No sistema da garantia da qualidade, um dos seus princípios básicos está a qualidade total, que tem o objetivo 
de prevenir e evitar possíveis erros. Todas as ações voltadas para a qualidade devem ser seguidas de maneira conjunta e integrada para que a 
gestão da qualidade efetivamente ocorra. Uma boa estrutura de um sistema de gestão da qualidade permitirá um controle maior do processo, 
evitando assim a manipulação de produtos não conformes. O objetivo desta pesquisa foi levantar o total de não-conformidades em uma farmácia 
de manipulação situada no município do Rio de Janeiro. Para a realização desta pesquisa foram analisados todos os registros de não-
conformidades de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2016, tendo sido registradas setenta e seis não-conformidades, nesse período. As não-
conformidades foram agrupadas e classificadas em: Grupo A- Falhas de Reações Adversas, Grupo B- Erros de Farmacotécnica, Grupo C- Erros 
Administrativos, Grupo D- Falta de Qualidade da Matéria Prima e Embalagem e Grupo E- Falta de Orientação Farmacêutica. A farmácia de 
manipulação pesquisada, tem quinze anos no mercado magistral farmacêutico e já passou por várias gerências e troca de funcionários. Ao longo 
do tempo, a empresa vem passando por diversos problemas em relação à qualidade dos seus produtos, gerando o registro de inúmeras não-
conformidades; no entanto, essas não conformidades não tinham o devido tratamento nem um destino final. A RDC da ANVISA 67/2007 
determina a implementação de um Sistema de Garantia de Qualidade nas farmácias de manipulação. Na empresa em questão, inicialmente seria 
necessário realizar o levantamento das não-conformidades e em seguida propor ações corretivas e/ou preventivas, para que efetivamente o 
Sistema de Qualidade pudesse ser implantado. Na farmácia de manipulação estudada foram encontrados setenta e seis registros de não-
conformidades que foram divididas em: Grupo A – 27 encontradas, Grupo B – 12 encontradas, Grupo C – 22 encontradas, Grupo D – 13 
encontradas e Grupo E – 2 encontradas. Seguindo a proposta de ações de melhorias para os grupos de não-conformidades analisados, algumas 
ferramentas de qualidade podem ser utilizadas pela empresa para reduzir as não-conformidades encontradas. O ciclo PDCA de melhorias pode 
ser utilizado. É uma ferramenta de qualidade e consiste em uma serie de procedimentos, que se destinam a levantar a causa fundamental do 
problema e eliminá-lo. Outra proposta de tratamento das não-conformidades e consequentemente resultar em ações de melhoria para a 
empresa, são as auditorias de qualidade (internas e externas). Através da análise dos dados mostrados nos grupos que representaram as não-
conformidades, foi possível observar que a farmácia de manipulação pesquisada não atende alguns requisitos exigidos pela legislação vigente. Os 
dados obtidos neste trabalho demostraram que a farmácia possui um Sistema de Garantia da Qualidade deficiente e ineficaz, que deve ser 
aprimorado com urgência.
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